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פרוגמל מנהליםביטוח מנהלים 2004פרוגמל מנהליםביטוח מנהלים 2004

1,364,505 1,137,154₪ 1,547,197₪ 1,283,099₪ ₪ערכי פדיון

214.75*221.99**202.36*202.44**מקדם

6,354 5,123₪ 7,646₪ 6,338₪ ₪קיצבה

1,000,000 1,000,000₪ 1,000,000₪ 1,000,000₪ ₪סכום ביטוח למקרה מוות 

7,500 7,500₪ 7,500₪ 7,500₪ ₪אי כושר עבודה / פנסיית נכות

227,351 264,098₪ ₪פער בחסכון

1,231 1,308₪ ₪פער בקצבה

מקדם קצבה 266 תוחלת חיים חזויה 106מקדם קצבה 244 תוחלת חיים חזויה 102מקדם קיצבה ותוחלת חיים חזויה***

מין: נקבה )גיל פרישה 64(מין: זכר )גיל פרישה 67(גיל 30 )צבירה 50,000 ₪(

החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ;  האמור אינו מהווה ייעוץ ו/ או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם; יש לבחון כל 
מקרה לגופו ע”פ הצרכים המשפחתיים ומצבו הבריאותי של החוסך; החברה המבטחת: איילון חברה לביטוח בע”מ, בכפוף לתנאים המפורטים בפוליסה 

והוראות הדין.

מוצר 
השנה 
2015 פרוגמל מנהלים

משנים את כללי המשחק
נבחר למוצר השנה של

ועיתונאי הביטוח והפיננסים לשנת 2015
פרוגמל מנהליםביטוח מנהלים 2004הנחיות יסוד להמחשה

10,000 10,000₪ ₪שכר חודשי

18.33% 18.33% הפקדה 

1.25%0.5%דמי ניהול מצבירה )שנתי(

4%4%דמי ניהול מהפקדה

% 4 לשנה% 4 לשנהתשואה ברוטו

נתונים כללים - להמחשה בלבד

החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ;  האמור אינו מהווה ייעוץ ו/ או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם; יש לבחון כל 
מקרה לגופו ע”פ הצרכים המשפחתיים ומצבו הבריאותי של החוסך; החברה המבטחת: איילון חברה לביטוח בע”מ, בכפוף לתנאים המפורטים בפוליסה 
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ביטוח מנהלים vs פרוגמל מנהלים 
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חסכון פנסיוניביטוח לאובדן כושר עבודה עיסוקיביטוח חיים

פרוגמל מנהלים
פרוגמל מנהלים

למה הוספנו את ה”פרו” לגמל?
 Professional ,פרו= מקצועי, מומחה

 Protec ,Probiotic ,פרו= מסייע, תומך, בעל השפעה חיובית

Promising ,פרו= מבטיח

הפכנו את מוצר הגמל הישן למוצר חדש:

 יותר מקצועי
 יותר מגן

 יותר מבטיח
 יותר פרוגמל מנהלים

פרוגמל מנהלים איך זה עובד?
אתה בוחר את גובה השכר ממנו תרכוש את פרוגמל מנהלים  

מרכיב התגמולים הנגזר מן השכר תוכל לרכוש חבילה הכוללת ביטוח חיים )בכפולות שכר לבחירתך(, שישולם   
למשפחתך בסכום חד פעמי, וביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי )לצווארון לבן(

הכספים נצברים לזכותך בקופה המנוהלת ע”י אנשי המקצוע של מיטב דש. את הסכום הצבור תוכל לקבל החל    
מגיל 60, בהתאם לכללים ולהוראות הדין

תוכל להגדיל את ההפרשה לפרוגמל מנהלים תוך שימוש ברכיבי השכר שאינם מופקדים לתוכניות פנסיוניות וכך   
הינך עשוי להנות מזיכוי וניכוי ולמקסם את הטבות המס להן אתה זכאי. בנוסף תוכל להגדיל עוד את ההפרשה 

לפרוגמל מנהלים באופן פרטי מבלי להנות מהטבות מס, ובכך להבטיח לעצמך חסכון גדול יותר לגיל פרישה

פרוגמל מנהלים למי הוא מתאים?
לכסוי הרובד הראשון מתאימה בד”כ קרן הפנסיה החדשה, המקיפה בין היתר בזכות אגרות החוב המיועדות להן היא 

זוכה, עם זאת בקרן הפנסיה הגדרת אובדן כושר העבודה אינה עיסוקית, חסר בה ביטוח חיים המשולם, באופן חד פעמי, 
וקרן פנסיה מבוססת על תקנון שיכול להשתנות.

קהל יעד אפשרי לפרוגמל מנהלים:

 שכירים המעוניינים לפצל את שכרם בין פנסיה לפרוגמל מנהלים 

 שכירים שיש להם ביטוח מנהלים שנפתח לאחר יוני 2001

 שכירים המפקידים מעל תקרת ההפקדה המותרת לקרן פנסיה מקיפה )3726 ₪ לחודש נכון לשנת 2014( 

 עצמאים המפקידים לחסכון פנסיוני

*יש לבחון כל מקרה לגופו ולבחון את התוכנית הפנסיונית הקיימת, הצרכים המשפחתיים ומצבו הבריאותי של החוסך.

האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בצורכי כל אדם. יש לבחון כל מקרה לגופו ע”פ הצרכים המשפחתיים ומצבו 
הבריאותי של החוסך. החברה המבטחת איילון חברה לביטוח בע”מ.

הכיסויים הביטוחיים
העדר סכומים חד פעמיים - קרנות הפנסיה החדשות המקיפות כוללות קצבה חודשית למשפחת המבוטח ואינן 

כוללות פיצוי חד פעמי במקרה מוות.
המשמעות: משפחת המבוטח עלולה להיות חשופה לחוסר באמצעים למימון הוצאות חד פעמיות במקרה של מוות.

בפרוגמל מנהלים משפחת המבוטח תקבל את סכום הביטוח באופן חד פעמי.

כסוי אובדן כושר עבודה עיסוקי - מבוטח בקרן הפנסיה שאיבד את כושר עבודתו, אך יכול לעבוד בעבודה אחרת 
המתאימה להכשרתו, השכלתו ונסיונו לא יזכה לפיצוי. בפרוגמל מנהלים הגדרת עיסוק )לעובדי צווארון לבן( היא 

המקצוע או העיסוק האחרון בו עסק המבוטח.

ביטוח אובדן כושר עבודה חלקי - בפרוגמל מנהלים ניתן לרכוש כיסוי למקרה כושר עבודה חלקי המעניק פיצוי 
בשיעור זהה לנכות חלקית לדוגמא: 50% נכות = 50% פיצוי, ולא כמקובל בתוכניות אחרות: 50% נכות = 37.5% פיצוי.

בית ההשקעות מיטב דש, בניהולו של מר אילן רביב ובבעלותם של קבוצת BRM ומר צבי סטפק, 
הוא מבתי ההשקעות הגדולים והמובילים בישראל. עם עשרות שנות ניסיון ובעזרתם של מעל 800 

עובדים מיומנים ומסורים, מנוהלים בבית ההשקעות מיטב דש למעלה מ-134 מיליארד ₪ עבור 
אלפי לקוחות פרטיים, עסקיים ומוסדיים. 

מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ היא מגופי הגמל המובילים בישראל, עם נכסים מנוהלים בהיקף של 
כ-40 מיליארד ₪.
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וקרן פנסיה מבוססת על תקנון שיכול להשתנות.

קהל יעד אפשרי לפרוגמל מנהלים:

 שכירים המעוניינים לפצל את שכרם בין פנסיה לפרוגמל מנהלים 

 שכירים שיש להם ביטוח מנהלים שנפתח לאחר יוני 2001

 שכירים המפקידים מעל תקרת ההפקדה המותרת לקרן פנסיה מקיפה )3726 ₪ לחודש נכון לשנת 2014( 

 עצמאים המפקידים לחסכון פנסיוני

*יש לבחון כל מקרה לגופו ולבחון את התוכנית הפנסיונית הקיימת, הצרכים המשפחתיים ומצבו הבריאותי של החוסך.

האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בצורכי כל אדם. יש לבחון כל מקרה לגופו ע”פ הצרכים המשפחתיים ומצבו 
הבריאותי של החוסך. החברה המבטחת איילון חברה לביטוח בע”מ.

הכיסויים הביטוחיים
העדר סכומים חד פעמיים - קרנות הפנסיה החדשות המקיפות כוללות קצבה חודשית למשפחת המבוטח ואינן 

כוללות פיצוי חד פעמי במקרה מוות.
המשמעות: משפחת המבוטח עלולה להיות חשופה לחוסר באמצעים למימון הוצאות חד פעמיות במקרה של מוות.

בפרוגמל מנהלים משפחת המבוטח תקבל את סכום הביטוח באופן חד פעמי.

כסוי אובדן כושר עבודה עיסוקי - מבוטח בקרן הפנסיה שאיבד את כושר עבודתו, אך יכול לעבוד בעבודה אחרת 
המתאימה להכשרתו, השכלתו ונסיונו לא יזכה לפיצוי. בפרוגמל מנהלים הגדרת עיסוק )לעובדי צווארון לבן( היא 

המקצוע או העיסוק האחרון בו עסק המבוטח.

ביטוח אובדן כושר עבודה חלקי - בפרוגמל מנהלים ניתן לרכוש כיסוי למקרה כושר עבודה חלקי המעניק פיצוי 
בשיעור זהה לנכות חלקית לדוגמא: 50% נכות = 50% פיצוי, ולא כמקובל בתוכניות אחרות: 50% נכות = 37.5% פיצוי.

בית ההשקעות מיטב דש, בניהולו של מר אילן רביב ובבעלותם של קבוצת BRM ומר צבי סטפק, 
הוא מבתי ההשקעות הגדולים והמובילים בישראל. עם עשרות שנות ניסיון ובעזרתם של מעל 800 

עובדים מיומנים ומסורים, מנוהלים בבית ההשקעות מיטב דש למעלה מ-134 מיליארד ₪ עבור 
אלפי לקוחות פרטיים, עסקיים ומוסדיים. 

מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ היא מגופי הגמל המובילים בישראל, עם נכסים מנוהלים בהיקף של 
כ-40 מיליארד ₪.



 לפרטים נוספים: 5188* 
www.meitavdash.co.il
ו/או פנה לסוכן הביטוח/יועץ שלך

פרוגמל מנהליםביטוח מנהלים 2004פרוגמל מנהליםביטוח מנהלים 2004

1,364,505 1,137,154₪ 1,547,197₪ 1,283,099₪ ₪ערכי פדיון

214.75*221.99**202.36*202.44**מקדם

6,354 5,123₪ 7,646₪ 6,338₪ ₪קיצבה

1,000,000 1,000,000₪ 1,000,000₪ 1,000,000₪ ₪סכום ביטוח למקרה מוות 

7,500 7,500₪ 7,500₪ 7,500₪ ₪אי כושר עבודה / פנסיית נכות

227,351 264,098₪ ₪פער בחסכון

1,231 1,308₪ ₪פער בקצבה

מקדם קצבה 266 תוחלת חיים חזויה 106מקדם קצבה 244 תוחלת חיים חזויה 102מקדם קיצבה ותוחלת חיים חזויה***

מין: נקבה )גיל פרישה 64(מין: זכר )גיל פרישה 67(גיל 30 )צבירה 50,000 ₪(

החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ;  האמור אינו מהווה ייעוץ ו/ או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם; יש לבחון כל 
מקרה לגופו ע”פ הצרכים המשפחתיים ומצבו הבריאותי של החוסך; החברה המבטחת: איילון חברה לביטוח בע”מ, בכפוף לתנאים המפורטים בפוליסה 

והוראות הדין.

מוצר 
השנה 
2015 פרוגמל מנהלים

משנים את כללי המשחק
נבחר למוצר השנה של

ועיתונאי הביטוח והפיננסים לשנת 2015
פרוגמל מנהליםביטוח מנהלים 2004הנחיות יסוד להמחשה

10,000 10,000₪ ₪שכר חודשי

18.33% 18.33% הפקדה 

1.25%0.5%דמי ניהול מצבירה )שנתי(

4%4%דמי ניהול מהפקדה

% 4 לשנה% 4 לשנהתשואה ברוטו

נתונים כללים - להמחשה בלבד

החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ;  האמור אינו מהווה ייעוץ ו/ או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם; יש לבחון כל 
מקרה לגופו ע”פ הצרכים המשפחתיים ומצבו הבריאותי של החוסך; החברה המבטחת: איילון חברה לביטוח בע”מ, בכפוף לתנאים המפורטים בפוליסה 
והוראות הדין. *קבלת הקצבה ממוצר פרוגמל מנהלים, שהינה קופה שאינה משלמת לקצבה, מבוצעת באמצעות קרן הפנסיה הכללית והמקדם שלה 
אינו מבוטח ומבוסס על מסלול פרישה 60% לבן/ בת זוג ללא הבטחת מינימום תשלומים. **מקדם בביטוח מנהלים, מבטיח תוחלת חיים ואינו מבטיח 
תשואה. ***מקדם הקצבה האמור משקף חלוקה בין סכום הצבירה החזוי בפרוגמל מנהלים לקצבה החזויה בביטוח המנהלים, והכל בכפוף להנחות 
המפורטות. על מנת שהקצבה החזויה בפרוגמל מנהלים תהיה זהה לקצבה החזויה בביטוח המנהלים, על המקדם הקצבה בפרוגמל מנהלים לגדול, וכן 
על תוחלת החיים הממוצעת לגדול, כמפורט בסעיף המחשה זה. הכיסויים הביטוחיים הנרכשים בפרוגמל מנהלים, הינם בהנחה קבועה ממחירי הספר. 

ביטוח מנהלים vs פרוגמל מנהלים 
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